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posiadające: ramę, na której zamocowany jest korpus z łożysko-
wanym wałem, pierścień obrotowy uszczelnienia, osadzony opo-
rowo na końcu wału tak, że obie krawędzie ślizgowej powierzchni 
uszczelnienia są odsłonięte, pierścień stały uszczelnienia, sztywno 
osadzony w obudowie która zamocowana jest w tarczach prze-
suwnych na prowadnicach równoległych do osi wału umiejscawia 
pierścień stały uszczelnienia współosiowo z wałem, zespół docisku 
oddziaływujący na obudowę pierścienia stałego w kierunku pier-
ścienia obrotowego, a ponad to wyposażone w wibrator, połączo-
ny z obudową i zamocowany do ramy w takim położeniu, że oś 
jego trzpienia zasadniczo pokrywa się z płaszczyzną ślizgowej po-
wierzchni uszczelnienia, znamienne tym, że powierzchnia uszczel-
nienia (P-P) usytuowana jest względem końca wału (3) po stronie 
jego łożyskowania w korpusie (20), a obudowę (8) pierścienia sta-
łego (4) stanowi tuleja obejmująca z zewnątrz oba pierścienie (1, 4) 
i wyznaczająca komorę wysokiego ciśnienia (12), do której przez 
otwór zasilający (11) doprowadzany jest czynnik uszczelniany, 
przy czym obudowa (8) zawieszona jest z obu stron na dwóch 
tarczach przesuwnych (17, 18) za pośrednictwem elementów sprę-
żystych (16).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 377598 (22) 2005 10 12

(51) G01N 3/56 (2006.01)
 G01M 3/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Szydło Zbigniew, Ochoński Włodzimierz, 
Zachara Bolesław

(54) Głowica pomiarowa do badania parametrów 
uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną

(57) Głowica pomiarowa zawiera wałek (3) z otworami wzdłuż-
nym (17) i poprzecznym (16), ułożyskowany w nieruchomej obu-
dowie (1) i objęty na jednym końcu oprawą (5), ułożyskowaną 
na zewnątrz obudowy i zamkniętą z jednej strony pokrywą (7), 
a z drugiej strony badanym uszczelnieniem (8, 9, 10, 11) z cieczą 
ferromagnetyczną, wypełniającą szczeliny utworzone między 
zamocowaną na końcu wałka (3) tuleją wielokrawędziową (8) ba-
danego uszczelnienia (8, 9, 10, 11), a dwoma jego nabiegunnika-
mi (9, 10), osadzonymi w oprawie (5), przedzielonymi magnesem 
trwałym (11), oraz zawiera przyłącze (13) połączone z jednej strony 

ze źródłem gazu, a z drugiej strony z wewnętrzną przestrzenią obu-
dowy (1), zamkniętą pomocniczymi uszczelnieniami (14, 15) i połą-
czoną poprzez otwór poprzeczny (16) ze wzdłużnym otworem (17) 
wałka (3), oraz ewentualnie zawiera również czujnik siły sprzężony 
poprzez dźwignię z oprawą (5). Ponadto zawiera elastyczną mem-
branę (28), korzystnie wykonaną z tworzywa elastomerowego, 
która zamocowana jest za pomocą pierścienia dociskowego (27) 
do tulei dystansowej (26), osadzonej na wałku (3) głowicy, zaś w po-
krywie (7) wykonany jest otwór (31), doprowadzający uszczelnianą 
ciecz roboczą (29).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 377542 (22) 2005 10 10

(51) G05D 3/20 (2006.01)

(71) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa
(72) Kaniewski Marek, Sobuś Wojciech

(54) Układ do pomiaru przemieszczeń obiektów, 
zwłaszcza znajdujących się i/lub działających 
pod napięciem powyżej 1000 V

(57) Układ zawiera cyfrowy przetwornik obrotowo-kątowy 
przemieszczeń łączony mechanicznie z badanym obiektem 
i co najmniej jeden cyfrowy przetwornik obrotowo-impulsowy 
przemieszczeń (PI1, PI2, PI3 PI4) również łączony mechanicznie 
z badanym obiektem. Każdy cyfrowy przetwornik obrotowo-im-
pulsowy przemieszczeń (PI1, PI2, PI3, PI4) jest połączony poprzez 
przyporządkowany mu konwerter (K1, K2, K3, K4) i również przypo-
rządkowany mu licznik binarny (L1, L2, L3, L4) z jednym wejściem 
procesora (P), który jest połączony z pamięcią zewnętrzną (PZ). Cy-
frowy przetwornik obrotowo-kątowy przemieszczeń (PK) jest po-
łączony bezpośrednio z drugim wejściem procesora (P). Natomiast 
wyjście procesora (P) jest połączone z komputerem (PC) zarządza-
jącym niezależnymi sekwencjami pracy procesora (P). Procesor (P) 
jest połączony z komputerem (PC) światłowodem (S).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 377543 (22) 2005 10 10

(51) G05D 3/20 (2006.01)

(71) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa
(72) Kaniewski Marek, Sobuś Wojciech

(54) Układ do pomiaru przemieszczeń obiektów, 
zwłaszcza znajdujących się i/lub działających 
pod napięciem powyżej 1000 V

(57) Układ zawiera co najmniej jeden, łączony mechanicznie z ba-
danym obiektem, cyfrowy przetwornik obrotowo-impulsowy prze-
mieszczeń (PI1, PI2, PI3, PI4), połączony poprzez przyporządkowany 
mu konwerter (K1, K2, K3, K4) i również przyporządkowany mu licz-
nik binarny (L1, L2, L3, L4) z wejściem procesora (P), który jest połą-
czony z pamięcią zewnętrzną (PZ). Natomiast wyjście procesora (P) 


